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YMNÁZIUM BLANSKO
Seifertova 13, 678 01 Blansko

• Informace o studiu

• Informace o pfiijímacích zkou‰kách

• Prohlídka areálu gymnázia

• Prezentace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 7. 11. 2014 v dobû od 9.00 do 17.00 hodin 

pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190

Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 
v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé.
Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

V Letovicích v nejstar‰í ãásti hfibitova
u horní zdi je pomník s kfiíÏem z ãerné
Ïuly, kter˘ je z velké ãásti obrostl˘ bfieã-
Èanem a na kterém je vytesán nápis:” Zde
v Pánu odpoãívá pfiedobrá matinka Anna
Prá‰ková choÈ správce panství.”

Anna Prá‰ková, rozená Tichá, se naro-
dila 26. dubna 1856 v Elãovicích
u Volynû v rodinû Aloise Tichého, fiedite-
le panství ve Vlachovû Bfiezí (1829 –
1913). Z jeho prvního manÏelství
s Terezií ·rámkovou z Plznû (1829 –
1858) se narodila Anna Tichá, dal‰í dûti
Alois a Marie zemfiely v dûtském vûku.

Z druhého manÏelství s Gabrielou
Budû‰ínskou mûl Alois Tich˘ devût dûtí.
Z nich v pfiátelsk˘ch vztazích k Janu
Nerudovi, svému str˘ãkovi, byly:
Terezie (narozena 1862), Vilemína (na-
rozena 1863) a Gabriela (narozena
1865).                                                    

Otec Anny Alois Tich˘ a Jan Neruda
byli bratranci, proto kdyÏ v roce 1877
sestry Anna, Terezie a Vilma byly
v Praze, kde doplÀovaly své vzdûlání, té-
mûfi dennû se setkávaly s básníkem
Janem Nerudou. S ním spoleãnû pozná-
valy praÏskou kulturní atmosféru, on jim
pfiedstavil v˘znamné osobnosti tehdej‰í-
ho umûleckého i spoleãenského Ïivota
v Praze. S Janem Nerudou poznaly také
v‰echny zajímavosti a památky Prahy.
Bylo to jedno ze ‰Èastn˘ch období Jana
Nerudy, kdy poznal svoji „Aniãku mi-
lou” ( jak ji vÏdy oslovoval v dopisech ),
která se do str˘ce zamilovala vfielou lás-
kou a on její city opûtoval. V jejich vzá-
jemném vztahu ne‰lo jen o chvilkové
a povrchní dobrodruÏství. V netefiinû
blízkosti opou‰tûla básníka Ïivotní roz-

trpãenost a rozradostnûn se vracel ke své
tvorbû - pÛvabná  Aniãka tak mûla znaã-
n˘ vliv na vznik nûkter˘ch Nerudov˘ch
básní v Písních kosmick˘ch a Prost˘ch
motivech. O oboustranném, hlubokém
a vfielém citu ãtyfiiaãtyfiicetiletého básní-
ka a jeho dvaadvacetileté netefie podáva-
jí svûdectví jen z ãásti dochované
Nerudovy dopisy Aniãce, protoÏe on její
dopisy pfied svou smrtí spálil, a ani
v‰echny jeho dopisy Aniãce nebyly z ro-
dinn˘ch dÛvodÛ zvefiejnûny. Staãí se

v‰ak zaãíst do Nerudova básnického dí-
la, abychom poznali, pro koho tlouklo
jeho láskou naplnûné srdce a kdo dal no-
v˘ rozlet jeho básnick˘m silám a podní-
til ho k vrcholné tvorbû. Aniãka si v
letech 1881 – 1883 na‰la zamûstnání,
byla uãitelkou ruãních prací
v Brozanech a Doksanech. Byla velmi
dovedná a oblíbená jak u uãitelÛ, tak
i ‰kolních dûtí.                                       

Rodiãe  Aniãky známosti své dcery
s Janem Nerudou nepfiáli pfiedev‰ím pro
znaãn˘ vûkov˘ rozdíl a jeho ãasté ne-
moci. Také Jan Neruda si aÏ pfiíli‰ dob-
fie po poãáteãním láskyplném vzplanutí 
uvûdomoval tyto skuteãnosti, i kdyÏ
dobfie vûdûl, Ïe jejich láska je obou-
stranná, veliká a vfielá. Na doporuãení
sv˘ch rodiãÛ a upfiímné schválení
Janem Nerudou se Anna vdala bez lás-
ky 27. listopadu 1883 ve Vlachovû
Bfiezí za Vojtûcha Prá‰ka, hospodáfiské-
ho správce v Dubu. Podle svûdectví její
sestry Terezie to byl velmi smutn˘ sva-
tební den: „...bylo to k pláãi, kdyÏ u
oltáfie vedle svého Ïenicha kleãela ta lí-
bezná, ale moc smutná nevûsta....”

Vojtûch Prá‰ek (narodil se v roce 1847
v Dubu u VodÀan a zemfiel v roce 1925
v Uherském Hradi‰ti) se s Annou pfiestû-
hoval do Vranovic v okrese Bfieclav
a v roce 1888 do Letovic, kde byl hospo-
dáfisk˘m správcem na zámku. Bydleli
v barokní budovû, pozdûj‰í lesovnû, pfii
vchodu do zámku. Obû jejich dûti, které
Anna velmi milovala, Emil a Ludmila,
chodily v Letovicích do obecné ‰koly.
Syn MUDr. Emil Prá‰ek (narozen 2. záfií
1884), byl profesorem a rektorem na lé-
kafiské fakultû univerzity v Záhfiebu, kde

v roce 1934 zemfiel. Dcera Ludmila (na-
rozena 16. ledna 1886) se provdala za
JUDr. Franti‰ka Oãadlíka z Litomy‰le
a zemfiela v roce 1972.

Pozdní idealistická láska Jana
Nerudy dala vznik nejen jeho vyjímeã-
né básnické tvorbû, ale také hluboké-
mu pfiátelství muÏe k Ïenû, pfiátelství,
které bylo obûma, jak Janu Nerudovi,
tak Annû Tiché – Prá‰kové, v dal‰ím
Ïivotû oporou a povzbuzením, umoc-
nûné krásn˘mi vzpomínkami na spo-
leãnû proÏité chvíle, jak to dokládá pár
dochovan˘ch dopisÛ mezi nimi. Také
celá Aniããina rodina udrÏovala ãilou
korespondenci se str˘ãkem i nadále aÏ
do Nerudovy smrti.

Jan Neruda, v jehoÏ ver‰ích se zrcadlí
básníkÛv Ïivot, jeho láska k národu,
vlasti a lidu, se fiadí k nejv˘znamnûj‰ím
osobnostem ãeské literatury. Zemfiel 
náhle v Praze 22. srpna 1891 ve vûku 57
let a 25. srpna byl slavnostnû pohfiben na
Vy‰ehradû. Pohfibu se zúãastnila i Anna
se sedmilet˘m synem Emilem. 

Jan Neruda se nikdy neoÏenil a Anna
byla nejvût‰í láska v jeho Ïivotû.

Anna zemfiela 28. ãervna 1907 ve
vûku 51 let a odpoãívá na hfibitovû
v Letovicích.

Spolu s ní je zde pochován její manÏel
Vojtûch Prá‰ek a jejich dcera Ludmila
Oãadlíková.

BlíÏí se Du‰iãky, kdy vzpomínáme na své
zesnulé pfiíbuzné, pfiátele a známé. Vût‰ina
z nás neopomene nav‰tívit jejich hroby, za-
pálit svíãky a poloÏit kvûtiny. Pokud pÛjdete
kolem hrobu Aniãky Prá‰kové, rozené
Tiché, vzpomeÀte si i na ni.

Text: Karel Synek 
Foto: Petr ·vancara

Aniãka Tichá – Prá‰ková, láska Jana Nerudy, a Letovice

Hrob Aniãky Prá‰kové, rozené Tiché 
je na hfibitovû v Letovicích.


